
ოფისის მენეჯერი 

პროგრამის მიზანი

პროგრამის  მიზანია  პირს  გააცნოს  ოფისის  მენეჯერის  ძირითადი  ფუნქციები  და
მოვალეობები,  საოფისე  ტექნიკა  და  მასთან  მუშაობის  წესები;  შეასწავლოს
საქმისწარმოების ძირითადი ასპექტები,  დოკუმენტთა კლასიფიკაცია და მათი შედგენის
წესები; მიმოწერის საერთაშორისო სტანდარტები, კორესპონდენციის დამუშავებისა და
პირველად საფინანსო დოკუმენტებთან მუშაობის წესები, ასევე ოფისის უდოკუმენტო
მომსახურების წესები.

სასწავლო  პროგრამა განკუთვნილია  ნებისმიერი  პროფესიის  პირისთვის,  ვისაც
სურვილი აქვს იმუშაოს სხვადასხვა ორგანიზაციებში ადმინისტრაციულ მენეჯერად ან
საქმისმწარმოებლად. ასევე, იმ პირებისთვის, რომლებიც უკვე დასაქმებულები არიან და
სურვილი  აქვთ  აიმაღლონ  კვალიფიკაცია  ადმინისტრაციული  საქმისწარმოების
სფეროში.  პროგრამა ასევე  განკუთვნილია,  სტუდენტებისთვის,  რომელთაც  სურთ,
კარიერის დაწყება სახელმწიფო თუ კერძო კომპანიაში, რომლებიც შეიძენენ სათანადო
ცოდნასა და უნარებს, ოფიციალურ დოკუმენტებთან მუშაობისა და ადმინისტრაციული
საქმიანობის აუცილებელ ასპექტებზე.

პროგრამის ხანგრძლივობა და მოცულობა
პროგრამის მოცულობაა  3 კრედიტი (სულ 75 საათი, მათ შორის საკონტაქტო საათების
რაოდენობაა  75,  აქედან:  თეორიული  მეცადინეობა  -  24  საათი,  პრაქტიკული
მეცადინეობა - 48, გამოცდა - 3საათი).
პროგრამის ხანგრძლივობაა 60 დღე. 
სწავლა  წარმოებს  კვირაში  4 დღე.  მეცადინეობის  ხანგრძლივობა  დღეში  შეადგენს  3
საათს (კვირაში 12 საათი).

სასწავლო კურსის განხორციელებისა და სწავლების მეთოდოლოგია 

სწავლების  მეთოდოლოგია  მოიცავს  სალექციო  სწავლებასა  და  სამუშაო  ჯგუფში
პრაქტიკული სავარჯიშოების შესრულებას, რომლებიც ადმინისტრაციული საქმიანობის
შესწავლასთან  ინტეგრირებულად,  ასევე  უზრუნველყოფენ  საინფორმაციო-
საკომუნიკაციო ტექნოლოგებთან მუშაობისა და კომუნიკაციის უნარების განვითარებას.
სასწავლო პროცესი ემყარება  შემდეგ მეთოდებს: 

- ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;
- წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხობს  კონკრეტული სავარჯიშოების

წერით შესრულებას;  
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- ჯგუფური მუშაობა - დისკუსია, გონებრივი იერიშის მეთოდების, ასევე კითხვა-
პასუხისა  და   როლური  თამაშებისა  და  საქმიანი  სიტუაციების  ინსცენირების
სახით, რაც წარმოადგენს აზროვნების განვითარების საუკეთესო საშუალებას;

- დემონსტრირების მეთოდი - გულისხმობს სალექციო თემის ირგვლივ არსებული
მასალის,  პრეზენტაციის და სხვა  სასწავლო მასალის გამოყენებასა  და ჩვენებას,
რაც აადვილებს  სასწავლო მასალის აღქმას. 

- ბეჭდვითი  სამუშაოების  შესრულება,  რომელიც  გულისხობს   კონკრეტული
სავარჯიშოების კომპიუტერთან შსრულებას.

ყოველი  თემის  ბოლოს  ტარდება  შეფასება,  მიწოდებული  მასალის  ათვისების
შესამოწმებლად.  პროგრამის დასრულების  ბოლოს  ტარდება  გამოცდა,  რის
საფუძველზეც გაიცემა სერტიფიკატი.

სწავლება მიმდინარეობს მცირე ჯგუფებში.

სწავლის საფასური:

ჯგუფში მსმენელთა მინიმალური რაოდენობაა -  5 
ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობაა - 20
21 და მეტი მსმენელის შემთხვევაში შედგება ახალი ჯგუფი.

ერთი  მსმენელის ღირებულება შეადგენს 950 ლარს

სწავლების ენა - ქართული

პროგრამის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი 18-22;

სწავლის შედეგები

ცოდნა და გაცნობიერება 
იცის:

-  თანამედროვე  ოფისის  სტრუქტურა,  ოფისის  მენეჯერის  ფუნქციები  და
მოვალეობები;

- სამუშაო დღის დაგეგმვის მეთოდები;
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- დოკუმენტების სახეები და მათთან მუშაობის ზოგადი პრინციპები;

- მიმოწერის საერთაშორისო სტანდარტები;

- საქმეთა ფორმირების წესები;

- უდოკუმენტო მომსახურების ორგანიზაციის წესები;

- საოფისე ეტიკეტი და სწორი კომუნიკაციის მეთოდები.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
შეუძლია:

- პირადი დოკუმენტაციის მომზადება;

- სამსახურებრივი დოკუმენტების პროექტების მომზადება;

- დოკუმენტთა  ინდექსირება,  რეგისტრაცია  და  შენახვა  დადგენილი  წესების
დაცვით;

- უდოკუმენტო მომსახურების ორგანიზება;

- სამუშაო დღის დაგეგმვა.

- საოფისე ეტიკეტის დაცვა.

კომუნიკაციის უნარი
შეუძლია:

- სატელეფონო  საუბრების  წარმართვა,  ინფორმაციის გადაცემა,    ახსნა-
განმარტებების მიცემა; 

- თანამედროვე  საოფისე  საინფორმაციო  და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
გამოყენება.

საკონტაქტო ინფორმაცია:  ქ.თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი 18-22 (ოთახი 109 ), 
ტელეფონი: 
2 40 34 40, 2 40 33 40, ელფოსტა: info@sba.edu.ge 
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